
“De kerk moet een plaats van genade zijn die gratis wordt 
gegeven, waar iedereen zich welkom, geliefd, vergeven en 
aangemoedigd kan voelen om het goede leven van het 
Evangelie te leiden.”

Paus Franciscus

Handreiking tot gesprek



Verloop van de bijeenkomst (ca.1,5 uur met max. 6 personen)

Opening:  ontsteek een kaars en spreek een gebed naar keuze uit. 

Kennismaken
Wie ben je? Wat maakt dat je aan deze bijeenkomst deelneemt?

Afspraken maken voor het verloop van het gesprek. 
Zie gesprekstips op de volgende pagina.

Vraag 1 Wanneer had je binnen de kerk een positieve, blije ervaring van 
samen op weg zijn? Denk aan: dankbaarheid, hoop, moed, enthousiasme, 
een gevoel van thuiskomen of ontvangen/ geven van steun en troost. 

Denken Denk hier in stilte over na. Kies één ervaring om te delen.
Delen Deel de gekozen ervaring met de groep.
Titel Welke titel zou je deze ervaring geven?
De gespreksleider noteert alle titels.

Vraag 2 Misschien heb je een dergelijke positieve ervaring juist heel erg 
gemist op een moment dat je het wel verwacht had, er wel naar verlangde?  
Misschien heb je juist een nare ervaring in het samen op weg zijn gehad? 
Welke minder fijne ervaringen komen er bij je boven?
Zelfde werkwijze als bij de eerste vraag.

Vraag 3 Nu we zo naar elkaar geluisterd hebben, gaan we opnieuw
rondje maken rond de vraag: wat neem je mee over “samen onderweg
zijn”? Wat heeft je geraakt van wat je gehoord hebt? De gespreksleider 
noemt de diverse titels die we daarna in stilte overdenken.

Delen Welke titel heeft je geraakt? Wat neem jij mee van wat je gehoord 
hebt? Vat het samen in enkele woorden. We gaan opnieuw niet in discussie, 
maar luisteren naar elkaar met aandacht, zonder oordeel.

Verslag       
De gespreksleider maakt 
samen met de deelnemers 
een kort verslag. 



Gesprekstips voor de gespreksleider

Zorg voor klimaat van vertrouwen door onder het genot van een            
kopje koffie een kort rondje voorstellen.
Maak afspraken met de deelnemers over werkwijze en vertrouwelijkheid.           
Alles wat hier gezegd wordt blijft binnen de groep. 
Stel als gespreksleider zo nodig verhelderingsvragen om de spreker te 
helpen zijn inbreng te verwoorden.
Laat deelnemers ook alleen op elkaar reageren door het stellen van 
vragen.
Zorg dat ieder die dat wil aan het woord komt.

Afspraken met de deelnemers

Uitgangspunt is: we delen met elkaar onze ervaringen zonder dat we 
het met elkaar eens hoeven zijn of tot en consensus hoeven te komen. 
Luister zonder oordeel of opmerkingen. Spreek in de ik-vorm in plaats 
van formules zoals 'men', of 'wij'. Deel persoonlijke ervaringen in plaats 
van algemene uitspraken te doen.

Verslag

Het zou fijn zijn als er van het gesprek een verslagje gemaakt wordt.
Doe dat samen met de deelnemers. Wat vindt men van belang om te 
vermelden? 

Geef ook aan hoeveel 
deelnemers er waren, 
wat de leeftijdsopbouw 
is, welke achtergrond 
de groep heeft  bv. 
vanuit de diaconie, koor..

Stuur het verslagje voor 

15 maart naar  synode@2parochies.nl



Gebed	ter	opening

Wij	staan	voor	U,	Heilige	Geest,	
terwijl	wij	bijeenkomen	in	uw	naam.
U	alleen	hebben	wij	om	ons	te	geleiden,	
maak	dat	U	thuis	bent	in	ons	hart;
leer	ons	de	weg	die	wij	moeten	volgen	
en	hoe	wij	deze	moeten	gaan.
Wij	zijn	zwakke	mensen	en	zondaars;	
laat	niet	toe	dat	wij	de	wanorde	bevorderen.
Laat	onwetendheid	ons	niet	op	de	verkeerde	weg	brengen,	
noch	par@jdigheid	ons	handelen	beïnvloeden.	
Maak	dat	wij	in	U	onze	eenheid	vinden,	
opdat	wij	samen	kunnen	gaan	naar	het	eeuwige	leven	
en	ons	niet	verwijderen	van	de	weg	van	de	waarheid	
en	van	wat	juist	is.
Dat	alles	vragen	wij	U,	
die	overal	en	in	iedere	@jd	werkzaam	bent,	
in	de	gemeenschap	van	de	Vader	en	de	Zoon,	
in	de	eeuwen	der	eeuwen.	Amen.

Tekst	ter	afslui4ng

Wij	moeten	gaan,	aan	’t	lied	van	bevrijding	
voegden	we	weer	een	eigen	refrein,
zagen	rondom	de	glans	van	herkenning	
hoe	we	elkaar	tot	Verbondgenoot	zijn.	
Vonden	het	Woord,	eerder	gehoord,
als	nieuwe	bron	op	eigen	terrein.	

Neem	bij	het	gaan	de	mantel	van	vrede	
die	we	behoedzaam	om	mogen	slaan,	
waarin	de	Naam	vol	kleur	is	geweven.	
Vage	beschuJng	in	mensenbestaan.
In	de	woes@jn,	vruchten	en	wijn:	
vrede	en	zegen!	Laten	we	gaan.
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